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Sokan félnek belevágni abba, hogy befektessenek saját domain és tárhely bérlésbe, DE nekik sem kell 

csüggedniük, hiszen van megoldás a számukra is. IGAZ, ez a módszer elég erőforrás igényes, így nem 

biztos, hogy minden gépre javasolt a telepítése (az eddig online és offline oktatásaim során többen 

jelezték, hogy volt probléma, ők általában netbookot vagy régebbi laptopot használtak) 
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Szükséges programok  
ezeket töltsd le, ha szeretnéd a saját gépeden szerekeszteni a saját WP weboldalad  

• a legfrissebb WordPress (magyar nyelvű):  https://hu.wordpress.org/  

• Wampserver: http://www.wampserver.com/en/  

 

Wampserver telepítése  
Ha letöltötted a Wampservert, akkor telepítsd a gépedre. Ha sikeresen telepítetted, akkor indítsd el.  

 
A tálcán keresd a Wampserver ikonját, ha zölden világít, akkor sikeresen telepítetted.  

Mit tehetsz, ha nem zöld a Wampserver logója?  
• Ha nem zöld, akkor sokszor egy szimpla újraindítás is megoldást jelenthet  

• Ha sárga, akkor valamelyik portot egy másik program foglal. Nálam a Skype és egyéb 

kommunikációs programok szoktak galibát okozni, így azokat mindenképpen kapcsold ki, 

mielőtt a Wampservert elindítanád  

• Ha piros, akkor valószínűleg valamelyik komponens nem kompatibilis az operációs 

rendszered beállításaival. Ezek specifikus beállítások, amelyekben sajnos nem tudok segíteni. 

Ilyen esetben nekem is a Google a barátom. (ha elakadnál, akkor nyugodtan írj rám, hátha 

már találkoztam a hibával, DE mindenképpen írd meg pontos a hibaüzenetet és csatolj 

képernyőképet is )  
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Wampserver: localhost  
Ha zölden világít a logó, akkor ha beírod a böngésződbe, hogy localhost, akkor a Wampserver index 

oldalára érkezel.  

 
Wampserver: localhost  

Itt tudod megnézni, hogy milyen beállításokkal fut a szervered, valamint innen érhetők el az egyes 

funkciók.  

Wampserver: phpmyadmin  
Az adatbázis szerkesztéséhez menj fel a localhostra, és a lap alján keresd meg a phpmyadmin linket 

és kattints rá.  

 
Wampserver: phpmyadmin  

Felhasználónév: root  
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Jelszó: (nincs jelszó, hagyd üresen)  

Wampserver: adatbázis létrehozása  
Ha beléptél, akkor kattints az új adatbázis gombra. Add meg az adatbázis nevét (ne legyen benne 

ékezetes és speciális karakter). Utaljon az oldalra valamilyen szinten. Továbbá ad meg az illesztést, 

ami latin2_ hungarian_ci  

 
Wampserver: adatbázis létrehozása  
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WordPress megfelelő mappába másolása  

 

 Másold a letöltött WordPress-t a Wampserver WWW mappájába egy WordPress nevű mappába 

WordPress telepítése  
Ha betöltött az oldal, akkor ezt kell látnod, kivéve ha a WordPress nem tudja írni  a wp-config.php 

fájlt:  
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Az instrukciók alapján a következő adatokra lesz szükségünk:  
• Adatbázis neve: a második pontban létrehozott adatbázis neve  

• Adatbázis felhasználó: az a felhasználó, akivel az adatbázist létrehoztad  

• Adatbázis jelszó: az adatbázis felhasználó jelszava  

• Adatbázis kiszolgáló: általában localhost, de szolgáltató függő (lehet IP címet kell itt 

megadnod)  

• Tábla előtag: ahogy a segédlet is javasolja, hogy változtasd meg és én is ezt teszem. Az 

illetéktelen behatolások adatbázis oldalról elsősorban a gyárilag megadott wp_ előtag 

felhasználásával történik  

 
  

Küldés gombra kattintva elmentjük a beállításokat és a következő lépést is megtettük a telepített 

WordPress oldal felé.  

 
  

A Telepítés megkezdése gomb lenyomásával léphetünk tovább a következő beállítási fázisra.  

A telepítés következő lépései:  
1. a Weboldal nevének megadása  

2. Az admin felhasználó meghatározása (Sose nevezzük el a fő adminisztrátort “admin” 

felhasználónak, mert a hackerek ezzel a felhasználóval kezdik a tamádásaikat. Tehát 

használjunk egyedi azonosítót pl. marketinges_ferfi_2017)  
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3. A jelszó megadásakor törekedj arra, hogy minél biztonságosabb kódot találj ki: a bonyolultság 

mellett a hossz is sokat számít. (minél hosszabb egy jelszó, annál nehezebb feltörni, mert 

annál több lehetséges kombináció van)  

4. Ha nem szeretnéd, hogy a keresők indexeljék a WordPress oldalad, akkor vedd ki a pipát a 

jelölőnégyzetből. (ezt csak akkor javaslom, ha nem szeretnél látogatókat)  

5. Végül meg kell adnod az email címed, amelyre a WordPress a rendszer üzeneteket fogja 

küldeni.  

 
  

Ha ezzel megvagyunk akkor tulajdonképpen készen is vagyunk. A WordPress telepítése gombra 

kattintva tényleg elindul a telepítés és 2-3 perc alatt el is készül.  

 

  

Készen is van a WordPress weboldalad – Gratulálok!  
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A WordPress telepítése ezennel be is fejeződött. A következő linken tudsz majd belépni az 

adminisztrációs felületre: localhost/weboldalam/wp-admin – a telepítés során megadott 

felhasználónévvel és jelszóval. Ha sikerült belépned, akkor fenti képhez hasonló látvány fogad.  
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